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JOUW INZETBAARHEID
Hoveniers zijn dagelijks bezig met het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van groen.

Maar zijn zij ook bezig met de toekomst van het bedrijf en hun werknemers? Zoals zij bij het

voor de toekomst

ontwerpen van een tuin al bedenken hoe die er over een aantal jaar uit ziet. En weten zij welk
onderhoud nodig is om inzetbaar te kunnen blijven? Het dashboard duurzame inzetbaarheid
hoveniers helpt om inzetbaarheid ook eens op die manier te bekijken.

Hoveniers zijn dagelijks bezig met het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van
groen. Maar zijn zij ook bezig met de toekomst van het bedrijf en hun werknemers?
Zoals zij bij het ontwerpen van een tuin al bedenken hoe die er over een aantal jaar
uit ziet. En weten zij welk onderhoud nodig is om inzetbaar te kunnen blijven?
Het dashboard duurzame inzetbaarheid hoveniers helpt om inzetbaarheid ook eens
op die manier te bekijken.
Sociale partners in de sector hoveniers (Branchevereniging VHG, CNV Vakmensen en FNV agrarisch en groen) vinden het belangrijk
dat werkgevers en werknemers nadenken over inzetbaarheid. Daarom is het ‘Dashboard duurzame inzetbaarheid hoveniers’
ontwikkeld. Dit dashboard geeft een compleet overzicht gekoppeld aan de thema’s: vitaal, gezond en veilig werken, balans en
werkplezier, ontwikkeling. Werkgever en werknemer kunnen hiermee samen aan de slag. Het dashboard vindt u op:
www.inzetbaarheidhoveniers.nl

Sociale partners in de sector hoveniers (Branchevereniging
VHG, CNV Vakmensen en FNV agrarisch en groen) vinden
het belangrijk dat werkgevers en werknemers nadenken
over inzetbaarheid. Daarom is het ‘Dashboard duurzame
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compleet overzicht gekoppeld aan de thema’s: vitaal, gezond en
veilig werken, balans en werkplezier, ontwikkeling. Werkgever
en werknemer kunnen hiermee samen aan de slag. Het
dashboard vind u op:
www.inzetbaarheidhoveniers.nl.
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Marcel Muskens

nzetbaarheid voor de toekomst
Mede-eigenaar Hoveniersbedrijf
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